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8. A 

Tenisový život v době První republiky  

1, Úvod: Pravá slečna za první republiky 

2, Tenis jako společenská událost 

3, Organizace tenisu 

4, Hráči tenisu 

5. Závěr: Móda nesmí chybět 

 

   V literatuře pro dívky z období první republiky se píše, že pravá slečna musí umět řídit 

automobil, hrát tenis a umět uvařit jíšku. Protože vzhledem k mému věku automobil řídit 

neumím, ale jíšku uvařit ano a velkou část svého volného času trávím na tenisových kurtech 

pod Hradem Střekovem, vybrala jsem si tenis jako téma práce Jak se žilo v době První 

republiky. 

   Období první republiky je spojené s technologickým pokrokem a výrazně zlepšením 

životními podmínkami hlavně ve městech. Hlavně ženám vynálezy a pokrok ulehčily v péči o 

domácnost a tím měli více času na sport. A bílý sport byl v té době velmi populární. Kdo 

nehrál tenis, nebyl in. Stále to nebyl masově rozšířený sport jako v dnešní době, tenis hrála 

hlavně společenská smetánka a tzv. zlatá mládež. 

     Hned v roce 1919 zasedá Československá tenisová asociace a na své ustavující schůze 

stanovuje podmínky svého působení. Co je zajímavé, například na rozdíl od Sokola,  jsou ve 

výkonném výboru podle počtu obyvatel poměrně zastoupeny  všechny národnosti. Od roku 

1921 se nová republika pravidelně zúčastňuje bojů o Davisův pohár se střídavými úspěchy. 

V průběhu 20.let se také začínají objevovat čeští výrobci raket. 

    Ačkoliv je naše republika malá rozlohou a počtem obyvatel, tak v tenisu patříme od 

počátku  mezi světovou špičku.. Velmi zajímavý je fakt, že již od období  První republiky 

dodnes nebyl rok, aby jsme neměli tenistu nebo tenistku v top ten. Našimi nejlepšími hráči 

tenisu  za první republiky byli bratři Koželuhovi-zvláště pak Karel, který se  stal 7x po sobě 

Mistrem světa profesionálů. S bratrem Josefem pak ovládli několikrát i čtyřhru. Dalším 

velkým hráčem tohoto období byl žilinský rodák Ladislav Hecht patřící mezi přední evropské 

hráče a semifinalista deblu ve Wimbledonu z roku 1937. Z ženských hráček patřily mezi naší 

špičku té doby hráčky jako například sestry Veselé, paní Dvořáková, paní Horáková… 

     Doba a život První republiky by se dala z módního pohledu nazvat i dobou zkracováním. 

Zkracovali se vlasy  i sukně.  A tenisová móda nemohla zůstat pozadu.  Začala to známá 

tenistka Suzanne Lenglen, která doslova  šokovala celý svět, když se  v roce 1922 na turnaji 

ve Wimbledonu objevila  v krátké bílé sukni a tenkých bílých šatech s krátkými rukávy. 

Odhodila  zbytečný klobouk a vlasy  měla přidržené jen čelenkou.. Navíc přidala  i svítivě 

bílé podkolenky. I naše tenistky se tímto stylem nechaly inspirovat. A právě díky těmto 

tenistkám si můžeme během zápasů či tréninků oblékat barevné oblečení. 


